
EMOZIOEN INGURUAN ERAIKI IRAKURKETA SARE BATEKO LIBURUAK IRAKURTZEA, 

Mireille Allancéren « GROSSE COLERE – HASERRE GORRIA » barne 

1. urratsa – Orokorki emozioak aipatzen dituzten liburuak irakurtzea

Erratea Irakurtzea Idaztea Euskarriak - Materiala 
«Batzuetan ..... sendi dut/sentitzen naiz»
Haurrekin trukatzea, sendi dutenari 
buruz (beharrez Anthony Brownen Nola 
sentitzen zara? liburua hostokatuz).

Marrazkiaren «legenda» egitea.
Afixa.
Sentitzen dituzten emozioak 
idaztea.
Bakarkako marrazkia.

Emozioei buruzko lana arte 
plastikoetan.
Euskaraz eta frantsesez.

Emozioei buruzko lana arte 
plastikoetan.
Euskaraz eta frantsesez.

Emozioei buruzko lana arte 
plastikoetan.
Euskaraz eta frantsesez.

Arte-obra irakurketa -  
Gorputz-adierazpena - Argazkiak -
Emozioak hitzez adieraztea, 
jarduera horietan irudikatu eta 
zerrendatu arau.

La couleur des émotions (+ Le 
monstre des couleurs / 
Koloretako munstroa) – Anna 
Llenas
Irakasleak egun guziez 
irakurtzen du.

 A l’intérieur de moi – Aurelia 
Gaud
Irakasleak egun guziez 
irakurtzen du.
Koloretako munstro bat (Anna 
Llenasen liburukoa) eta 
aurpegi adierazpen bat 
(Aurelia Gauden liburukoa) 
elkartzea.

Bi hizkuntzetan, emozioa 
deskribatzen duen testu labur bat 
idaztea.
« Quand je suis joyeux, j’ai envie 
de rire, de jouer, de danser ! »
«Uros naizelarik …, irri egiteko, 
jostatzeko, dantzatzeko gogoa 
dut.» 

La couleur des émotions (Le 
monstre des couleurs / Koloretako 
munstroa) liburuko munstroen 
ilustrazioak, eta 
A l’intérieur de moi liburuko 
adierazpenen ilustrazioak. (Haurrei 
A l'intérieur de moi liburukoen 
gisako aurpegi adierazpenak 
eginarazten ahal zaizkie, eta 
sorkuntza bakoitza doakion 
munstroaren marrazkiarekin elkar 
daiteke).



«Batzuetan ..... sendi dut/sentitzen 
naiz».
Hastapeneko afixa berrikustea. 
Osatzea.
La couleur des émotions liburuko azken 
orrialdeak: «Eta emozioen zirimola hori... 
gehiegi da enetzat!»
«Inportantea da jakitea zer sendi dugun. 
Emozioak ongi bilduak direlarik 
ulergarriagoak dira!» 
Eztabaida: «Nola bil daitezke? Erran nahi 
baita nola kudeatzen ditugu?»

Ontziak antola.
Haurrek mementoko emozioak 
marraz, idatz, etab. ditzakete eta 
ontzi egokian sar.

2. urratsa – Emozio bat aipatzen duen liburu baten irakurketa barnatua: «Grosse colère- Haserre gorria – Kexü 
gorria» 

Erratea Irakurtzea Idaztea Euskarriak - Materiala 

3 – Elkarrizketa/eztabaida, 
erranaldi horiek oinarri gisa 
hartuz.

Errezitatzea, antzeztea…

1 – Erranaldi hauek talde osoan 
irakur:

*Gauza bat guziz ikaragarria 
igaten ari zen, igaten ari, igaten 
eta...
Aupa! Krask! Ziup! Harritzekoa!

*Hago, ez hori! Hago, 
konponduko haut! Hago, berriz 
zutik ezarriko haut!

*Ah, hor haiz, hi! Haugi hona, 
harrapatu behar haut! 

2 – Erranaldi bat edo gehiago 
kopiatzea, edota marrazki bat 
onomatopeiekin legendatzea.
Bakoitzak hipotesiak eraikitzea 
liburuaren edukia izan 
litekeenari buruz.

Albumetik hitzak/erranaldiak 
hartzea. Hauetarik abiatuz, 
haurrek hipotesiak egiten 
dituzte, edo marrazten. «Zer 
gerta liteke ipuin horretan?».



4 – 14. eta 15. orrialdeetako 
ilustrazioak.

14-15. fitxategia (ilustrazio 
horiek hautatuz geroz...).
Hitz/erranaldietarik abiatuz egin 
diren hipotesiak eta marrazkiak, 
14. eta 15. orrialdeetako 
ilustrazioekin konparatzea.

18., 19., 20., 21. eta 22. 
orrialdeak.

«Elkartzeak» fitxa.
Gehitu: Zer gertatzen da 
memento horien artean? (gehitu 
14. eta 15. or.).
Nor da pertsonaia hori?
Zer eginen du mutiko horrek?

Liburua hastapenetik irakurtzea, 
euskara eta frantsesa 
aldizkatuz, eta, aitzinatu arau, 
irakurri pasarteak gehituz.

Elkarrizketa eta haserrea 
fitxategiak.
1 – Elkarrizketak ordezkatzea, 
bizi izan diren gertakarien eta 
ateratzen den haserrearen 
arteko ondoriotasunezko lotura 
agerian ezartzeko.
2 – Igaten den haserrearen 
irudiak ordezkatzea:
Peiok egun txarra iragana zuen.
Peiok gauza bat ikaragarria 
sentitu zuen.
Peiok gauza bat ikaragarria 
sentitzen zuen igaten ari, igaten, 
igaten.
Haserrea tanpez atera zen.
3 – Haserrea, objektu hautsiak 
eta antolatzea bisean bis: 18. 
eta 26. or. / 21. eta 27. or. / 23. 
eta 24. or.

 Lehen orrialdea: Peiok biziki 
egun txarra iragana zuen. 
«Bizi izan duzun zer memento 
txarrek pizten dute haserrea 
zure baitan?» Marraz ezazu eta 
idatz.



Emozioei buruzko taula 
orokorrarekin lotura egitea, eta 
taula horretan 24.-25. 
orrialdeetako ilustrazioa 
gehitzea. 
Eztabaida.

Beste liburu batzuetan 
xerkatzea haserrea nola 
irudikatua den, edo jadaneko 
irakurri liburuetan zer hitz 
baliatzen diren.

Beste: Nor da zeren beldur?



Elkarrizketa

Agindua: Pertsonaiek erraten dutena idatz ezazu bunbuiloetan.









Haserrea igaten da

Agindua: Igaten ari den haserrearen ilustrazioak ordena itzazu. Gero legenda horiek irudi egokiaren azpian kola/idatz itzazu.

1 – Peiok gauza bat ikaragarria sentitu zuen igaten ari, igaten, igaten.
2 – Peiok egun txarra iragana zuen.
3 – Haserrea tanpez atera zen.
4 – Peiok gauza bat ikaragarria sentitu zuen.





Elkartzea

Agindua: Erranaldiak motz itzazu, eta irudi egokien azpian kola.

Et puis la Chose s’approche du coffre à jouets. 

« Attends, pas ça ! » dit Robert.

Crac ! La table de nuit.

Zuig ! La lampe.

« Ah, non ! Pas mon camion préféré ! « Attends,  je vais 
te réparer ! »

L’étagère et tous les livres y passent : géant !

Et hop ! la couette se met à voler avec tous les coussins. « Tu entends ? Arrête ! »

Eta Gauza jostailu kutxara hurbildu zen.

«Hago, geldi, ez hori !» erran zuen Peiok.

Krask ! Ohe mahaia. 
Zzziiuupp ! Oheburuko argia.

«O, ez ! Ez ene kamioi kuttuna !   

Gaixoa, hago, konponduko haut.»

Arasategiaren eta liburu guzien aldi izan zen :  
harritzekoa ! 

«Entzuten nauk ? Aski !»   

Aupa ! Ohegainekoa airatu zen, 
burukita guziekin.

« Entzuten nauk ? Aski ! »








